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NOLIKUMS
2020./2021. gada sezonai

APSTIPRINĀTS

LATVIJAS REĢIONĀLĀ BASKETBOLA LĪGA 2020./2021. GADA SEZONA
1.

MĒRĶI

1.1.
1.2.
1.3.

Noskaidrot Latvijas Reģionālās Basketbola Līgas (turpmāk – LRBL ) uzvarētāju un pārējo vietu ieguvējus.
Popularizēt un attīstīt basketbolu Latvijā.
Veidot visu LBS basketbola
līgu savstarpēji saistītu sistēmu, kas nodrošinātu sportiskā principa
ievērošanu.

2.

DALĪBNIEKI

2.1.

2.8.

LRBL DALĪBNIEKI ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, treneru palīgi, un citi komandu
līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS licencēti laukuma tiesneši, sekretariāts un LBS amatpersonas.
LRBL KOMANDAS un oficiāli pieteiktās komandu "MĀJAS" spēļu zāles tiek noteiktas pēc pieteikumiem dalībai
sacensībās šajā sezonā. Komandu skaits neierobežots.
Komandas reģionos iedala Latvijas Basketbola līgu (turpmāk – LBL) galvenais tiesnesis un LBL direktors, vadoties pēc
sportiskā un ģeogrāfiskā principa.
Komandu skaitu reģionos apstiprina LBL direktors pēc pieteikumu saņemšanas.
Nopietnu iemeslu dēļ komandas, oficiāli pieteikto mājas spēļu zāli var mainīt, saskaņojot to ar pretinieku
komandu un TIKAI saņemot organizatoru rakstisku atļauju. Oficiāli pieteikto mājas spēļu zāles maiņas
iniciatoriem jāsedz papildus finansiālie izdevumi, ja tādi rodas. Klubiem jānodrošina iespēja spēlēt oficiāli
pieteiktajās sporta zālēs ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
Klubu komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un LBL galvenā
tiesneša lēmumiem.
Klubu komandu vadība ar jaunumiem var iepazīties interneta mājas lapā: www.basket.lv vai to saņemot uz
e-pastu, kas norādīts komandas pieteikumā kā kontaktpersonas epasts.
Komandas oficiālajā nosaukumā drīkst būt divi juridiski nosaukumi.

3.

VADĪBA

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

LRBL organizē un vada LBL direktors.
LBL direktors– Kristaps Janičenoks, kristaps.janicenoks@lbs.lv, mob. 29177478
LBL galvenais tiesnesis – Agnis Pērkons, agnis.perkons@inbox.lv, mob. 26569919
Par komandu sastāvu pieteikumiem un to izmaiņām atbild LBS licencēšanas un pāreju menedžeris Emīls
Toms, emils.toms@lbs.lv, mob. 20200022.
Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild LBL galvenais tiesnesis, izmaiņas apstiprina LBL direktors.
Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, soda sankciju
noteikšanu, lēmumu pieņemšanu atbild LBL direktors, bet par laukuma tiesnešu nozīmēšanu uz LBL spēlēm
atbild LBL galvenais tiesnesis.
Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un lēmuma pieņemšanu atbild LBL Tehniskā
komisija.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.3.
3.4.

3.5.
4.

KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI

4.1.

Komandām jāapstiprina sava dalība LBL 3 - līdz 2020. gada 7. augustam plkst. 17:00, atbilstoši
sacensību Nolikumam, LBS apstiprinātajiem noteikumiem un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem.
Pieteikumam jābūt rakstītam uz kluba veidlapas, apliecinātam ar kluba vadības parakstu un zīmogu.
Komandām jāiesniedz komandas sastāvu oficiālie pieteikumi LBS līdz 2020. gada 11. septembrim.
Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LBS veidlapas un jābūt norādītam
sekojošam:
Komandas nosaukumam.
Spēlētāja vārdam, uzvārdam.
Spēlētāja pozīcijai laukumā.
Spēlētāja numuram.
Spēlētāja dzimšanas gadam un datumam.
Spēlētāja augumam.
Spēlētāja svaram

4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
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Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu.
Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas ārsta vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas prezidenta vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas tālruņa/faksa numuram un e-pasta adresei - oficiālo dokumentu nosūtīšanai.
Komandas oficiālais pieteikums jāapstiprina ar spēlētāju, galvenā trenera, kluba vadītāja parakstiem un kluba
zīmogu.
4.3.15. Pieteikuma veidlapa ar spēlētāju personas datiem jānosūta arī elektroniski uz e-pastu
kristaps.janicenoks@lbs.lv .
4.3.16. Klubu vadība ir atbildīga par informācijas iesniegšanu LBS, kas saistīta ar jebkurām izmaiņām KOMANDAS
OFICIĀLAJĀ PIETEIKUMĀ.
4.4.
Klubiem ir jālicencē spēlētāji pirms sacensību sākuma saskaņā ar „LBS licencēšanas noteikumiem”. Lai spēlētājs
tiktu licencēts, tam ir jāaizpilda deklarācija par godīgu spēli un datu aizsardzības forma (Pielikumi pieejami mājas lapā
Basket.lv sadaļā “Dokumenti”)
4.5.
Tikai licencētiem spēlētājiem (tiem, kas ir reģistrēti attiecīgās sezonas LBS sistēmā) ir atļauja piedalīties LRBL. LRBL
nevar piedalīties aktīvie Latvijas Nacionālās Basketbola līgas spēlētāji un otrādi.
4.6.
Katrai komandai/klubam tiek piešķirtas 5 (piecas) ieejas kartes LBL spēļu apmeklēšanai.
4.7.
Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 25 (divdesmit pieciem)
spēlētājiem.
4.8.
Komandas savus sastāvus drīkst papildināt līdz 2021. gada 26. februārim plkst.17.00. Vienu spēlētāju drīkst
papildus pieteikt līdz 2021. gada 12. martam plkst. 17:00.
4.8.1. Pārejas
starp ‘’mātes’’
klubu un
farmklubu
regulē LBS
apstiprinātie
„Licencēšanas noteikumi” un „LBS pārejas noteikumi”.
4.9.
Spēlētāju pārejas regulē LBS apstiprinātie „LBS licencēšanas noteikumi”.
4.10. Spēlētāji, kas pieteikti komandā, nedrīkst vienlaicīgi piedalīties basketbola spēlēs nevienas citas
profesionālas vai amatieru komandas sastāvā LBS rīkotajos čempionātos, izņemot gadījumus, ko paredz
fārmklubu noteikumi.
4.11. Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLO PIETEIKUMU iesniegšanas tiek piemērots sods. Sods par
pārkāpumu - E U R 300. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā kluba komandai nav tiesības piedalīties LBS
rīkotajās sacensībās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.

5.

SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

Pamatnoteikumi:
Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām
noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.
Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts nolikumā vai FIBA oficiālajos
basketbola noteikumos, lēmumus pieņem galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma vecākais tiesnesis.
LBS oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles vecākais tiesnesis.
LRBL izspēles kārtība tiks izstrādāta pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas.
SPĒĻU KALENDĀRS:
Spēļu kalendāra projekts tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 30 dienas un APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs
tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 15 dienas pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma.
Objektīvu iemeslu gadījumā klubiem ir tiesības iesniegt lūgumus LBL galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra
projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 15 dienas pirms kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākumam –
nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.
APSTIPRINĀTO LRBL katras sezonas OFICIĀLO SPĒĻU KALENDĀRU izmainīšanas procedūra:
Objektīvu iemeslu dēļ klubam ir tiesības lūgt izmainīt spēļu kalendāru LRBL ne vēlāk kā 10 dienas līdz konkrētās
spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku kluba komandas vadību, nosakot
pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.
Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai LBL galvenais tiesnesis, saņemot LBL direktora saskaņojumu, ņemot vērā
iesniegumu ar abu klubu vienošanās parakstiem un iesniegtu pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku
un vietu.
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6.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

6.1.

SPĒLĒTĀJI, kuri nav saņēmuši LBS spēlētāja licences, NEDRĪKST piedalīties sacensībās.Sods par pārkāpumu –
EUR 100 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punkti.
‘’Mājinieku’’ komandai jānodrošina vismaz piecas bumbas – katrai komandai pa divām iesildīšanās
procesam un viena spēles bumbu, kuru iesildīšanās procesā nedrīkst izmantot neviena komanda.
Klubam ir tiesības izmantot reklāmas iespējas uz basketbolistu spēļu un iesildīšanas formām neaizsedzot noteiktās
grafiskajā shēmā attēlotās pozīcijas:

6.2.
6.3.

1. Priekšpuse

2. Aizmugure

1. LBL logo izmērā 7x5cm. Spēlētāja numurs ne mazāks kā 10cm augstumā
2. Latvijas karogs izmērā 6,5x4 cm. Spēlētāja numurs ne mazāks kā 20cm augstumā
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

KOMANDAI, KURA SPĒĻU KALENDĀRĀ MINĒTA PIRMĀ (parasti mājinieki), JĀNODROŠINA:
FIBA noteikumiem atbilstoši aprīkota sporta zāle (ir iespējamas pielaides attiecībā uz skatītāju vietu skaitu).
Izņēmuma gadījumos LBL direktoram ir tiesības apstiprināt sporta zāles atbilstību.
Visu spēlei nepieciešamo ierīču un aprīkojuma bez pārtraukuma darbība visu spēles laiku. Sods par
pārkāpumu – EUR 50.
Aizslēdzamas ģērbtuves aprīkotas ar sēdvietām un pakaramajiem:
Atsevišķi "VIESU" komandai un "MĀJNIEKU" komandai. Sods par pārkāpumu – EUR 50.
Spēles tiesnešiem vienu atsevišķu ģērbtuvi. Sods par pārkāpumu – EUR 50.
Iespēja visiem ar spēli saistītiem LRBL dalībniekiem brīvi iekļūt tualetes telpās jebkurā laikā un pēc spēles
nomazgāties ar pietiekošu daudzumu siltā ūdens. Sods par pārkāpumu – EUR 50.
LBS tiesnešu kolēģijas laukuma tiesnešu, komisāru, galdiņa tiesnešu un LBS amatpersonu spēļu bezmaksas
apmeklējuma iespējas (uzrādot LBS licences).
Sabiedrisko kārtību sporta zālē spēles laikā un apmēram 40 minūtes pēc spēles atbilstoši nolikuma punktam
10.8., kā arī visu dalībnieku, kas saistīti ar konkrēto spēli, DROŠĪBA. Ja nepieciešams, jāiesaista kārtību sargājošo
iestāžu darbinieki. Sods par pārkāpumu – EUR 100.
Mājinieku komandai sporta zālē ir jānodrošina medikamenti, kas nepieciešami, lai sniegtu pirmo
medicīnisko palīdzību. Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādi tuvākajā
medicīnas iestādē. Sods par pārkāpumu – EUR 50.
Spēles oficiālā protokola un tehnisko protokolu nosūtīšana uz e-pastu protokoli@lbs.lv 60 minūšu laikā pēc
spēles. Sods par pārkāpumu – EUR 30, par atkārtotu pārkāpumu – EUR 50. LBL direktors ir tiesīgs mainīt soda apmēru
ar atsevišķu lēmumu.
Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu pakalpojumu un viņu ceļa izdevumu apmaksa savlaicīgi pirms konkrētās
spēles paredzētā sākuma laika atbilstoši NOLIKUMA punkta 10.4., ja mājinieku komanda apmaksu veic skaidrā
naudā pirms spēles (saskaņā ar LR „Grāmatvedības likuma” noteikumiem). Sods par pārkāpumu – EUR 50.
Ja tiek salauzts vairogs vai grozs un to nomaiņu nevar nodrošināt 60 minūšu laikā, kā arī šajā laikā nav iespējams
pārcelt spēli uz citu sporta zāli, tiek fiksēts zaudējums mājinieku komandai ar 0:20 .
Par sekretariāta nodrošināšanu uz mājas spēlēm atbild mājinieku komanda.
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8.

LBL TEHNISKĀ KOMISIJA

8.1.

LBL TEHNISKĀS KOMISIJAS uzdevums ir izskatīt protestus, konfliktsituācijas, disciplināros jautājumus, noteikt un
piemērot klubam, spēlētājam, trenerim, kluba vadībai un citām amatpersonām soda sankcijas, kas nav paredzētas
šajā Nolikumā un pieņemt lēmumus, kas paredzami Nolikuma noteiktajā kārtībā. LBL Tehniskā komisija sastāv no
LBS Ģenerālsekretāra, LBL direktora, LBL galvenā tiesneša, LBS jurista.
LBL TEHNISKĀS KOMISIJAS lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja kāds komisijas loceklis nevar
ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu viedokli viņš drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu elektroniski).
LBL TEHNISKĀS KOMISIJAS pieteikumu izskata 72 stundu laikā no tā saņemšanas brīža, izņemot gadījumu, ja
vairāk kā 50% no komisijas locekļiem neatrodas Latvijas Republikā.

8.2.
8.3.
9.

FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS

9.1.

Dalības maksa par 2020./2021. gada sezonu LRBL komandai dalības maksa sastāv no iemaksas, kas jāveic trīs
maksājumos – pirmais maksājums par sezonas 1.posmu (1.oktobra – 31. decembrim), otrais maksājums par
sezonas 2.posmu (1. janvāra – regulārās sezonas beigām), trešais maksājums par izslēgšanas turnīru, ja komanda tajā
iekļūst.
Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu, atbilstoši
NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu sods komandai, atbilstoši punktam 11.2.

9.2.
10.

TIESNEŠI

Sacensībās drīkst piedalīties tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti laukuma tiesneši un
sekretariāts.
10.2. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē LBL galvenais tiesnesis. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši
regulārajā sezonā. Uz izslēgšanas turnīra spēlēm var tikt nozīmēti trīs laukuma tiesneši un var tikt nozīmēts
komisārs.
10.3. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura laukuma tiesneša, sekretariāta TENDENCIOZA darbība kādas komandas
labā, sekos nekavējoša vainīgā atstādināšana no viņa pienākumu pildīšanas līdz sodu noteiks LBL galvenais
tiesnesis vai LBL Tehniskā komisija.
10.4. Par katru spēli komandai, kura spēļu kalendārā minēta pirmā (parasti mājiniekiem), jānodrošina laukuma
tiesnešu un komisāra (ja piedalās spēlē), sekretariāta pakalpojumu apmaksu,maksājumu veicot:
10.4.1. Ar LBS starpniecību reizi pusgadā pirms pakalpojuma saņemšanas.
10.4.2. Norēķinoties pirms spēles ar spēles tiesnešiem un sekretariātu skaidrā naudā (saskaņā ar LR
„Grāmatvedības likuma” noteikumiem). Ja šie noteikumi nav izpildīti līdz nākošajai šīs komandas spēlei, tiek
fiksēti rezultāti 0:20. Komandai, kurai ir piešķirti divi rezultāti 0:20 tiek izslēgta no čempionāta.
10.5.
Par katru spēli komandai, kura spēļu kalendārā minēta pirmā (parasti mājiniekiem), jānodrošina ceļa
izdevumu – degvielas izdevumu apmaksa laukuma tiesnešiem, kas nepieciešami, lai laukuma tiesneši un ja
nepieciešams sekretariāts nokļūtu spēles vietā, rēķinot 10 litrus degvielas uz 100 kilometriem, kilometrāžu,
nosakot pēc LR vispārpieņemtajiem attālumiem starp viņu dzīves vietu un spēles norises vietu, rēķinot ceļu turp
un atpakaļ. Norēķinoties par degvielas izdevumiem, jāiesniedz degvielas pirkšanas dokumenti, kas datēti ar
spēles dienas vai iepriekšējās dienas datumu, pretējā gadījumā degvielas izdevumi netiekapmaksāti.
10.5.1. Ja tiek izmantots sabiedriskais transports, jāiesniedz tā biļetes.
10.7. Kopīgi vienojoties spēles laukuma tiesnešiem un, ja nepieciešams sekretariātam, dodoties uz nozīmēto spēli,
jāizmanto pēc iespējas ekonomiski izdevīgākais maršruta variants, kas nepieciešams, lai uz vienu spēli
nozīmētās amatpersonas varētu savlaicīgi nokļūt uz šo spēli un atpakaļ.
10.8. Gadījumos, kad spēles laikā netiek nodrošināta sabiedriskā kārtība sporta zālē (tiek mesti uz laukuma vai
konkrēti kādam no spēles dalībniekiem jebkura veida priekšmeti - svešķermeņi, tiek raidīti lāzera stari uz
jebkuru spēles dalībnieku, uz laukuma uznāk skatītāji u.t.t), tiesneši ir tiesīgi apturēt spēli līdz sabiedriskās
kārtības atjaunošanai. Ja tas netiek izdarīts 15 minūšu laikā, komandai, kura protokolā minēta pirmā (parasti
mājinieki), tiek piemērots naudas sods - EUR 150 un VAR tikt piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:20 un
klasifikācijā 0 punktu.
10.9. Gadījumā, ja ir iesniegts PROTESTS, LBS oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.1.3.) 10 minūšu laikā pēc
punkta 12.1.4. izpildes obligāti jāpaziņo par to LBL galvenajam tiesnesim pa tālruni
26569919.

10.1.
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10.10. Spēles vecākajam tiesnesim jāziņo telefoniski LBL galvenajam tiesnesim par jebkuru Nolikuma
neievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura dalībnieka puses.
10.11. Kluba vadība ir tiesiska rakstiski izteikt LBS vai tieši LBL galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes
par laukuma tiesnešu un sekretariāta darbību.
SODI
Atsevišķos gadījumos soda sankcijas un to apjoms norādīts nolikumā aiz katra attiecīgā punkta.
Par soda naudu nomaksu atbild vainīgā spēlētāja, trenera vai komandas līdzdalībnieka KOMANDA. Ja noteiktā
soda nauda netiek samaksāta 3 (trīs) bankas dienu laikā ( bankā apstiprināts maksājuma uzdevuma datums),
komanda NEDRĪKST piedalīties turpmākajās spēlēs līdz pilnīgai soda naudas nomaksai. Ja komanda nav nomaksājusi soda
naudu augstāk minētājā laikā, par katru spēli, kura aizvadīta pēc soda naudas noteikšanas un arī par katru spēli, kurā
komanda nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu klasifikācijā 0 punktu.
11.3. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu LBS kontā, pēc tam nosūtot bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu
uz LBSbiroju.
11.4. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem. Sods par pārkāpumu – EUR 200.
11.5. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar nokavēšanos virs 15 minūtēm no paredzētā
spēles sākuma laika: sods par pārkāpumu – EUR 70, ja spēle nenotiek, sods saskaņā ar punktu 11.4.
11.6. Saņemot informāciju, ka ''VIESU'' komanda vai tiesneši atrodas ceļā (attaisnojošu iemeslu dēļ) un ir zināms
viņu iespējamais ierašanās laiks, vecākais tiesnesis vai LBL galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumu par spēles
atcelšanu uz vēlāku laiku tajā pašā dienā, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pēc noteiktā spēles sākuma laika.
11.7. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izņemot, ja komanda zaudē spēli, izstājoties, Sods par
pārkāpumu – EUR 70, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punktu.
11.8. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam. Sods par pārkāpumu – EUR 30.
11.9.
Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles
dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam LRBL dalībniekam. Sods par pārkāpumu – EUR 70.
11.10. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 minūtes) jebkuram dalībniekam. Sods par
pārkāpumu – EUR 40.
11.11. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu
dalībnieku:
11.11.1. Spēles laikā. Sods par pārkāpumu – EUR 30.
11.11.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla apmēram 40 min. Laikā. Sods par pārkāpumu – EUR 30.
11.12. Par laukuma tiesneša, spēles komisāra vai sekretariāta fizisku aizskaršanu (tīšu sitienu vai grūdienu):
11.12.1. Spēles laikā. Sods par pārkāpumu EUR 100, par diskvalifikāciju lēmumu pieņem LBL Tehniskā komisija.
11.12.2. Pēc spēles beigu signāla (apm. 40 minūtes). Sods par pārkāpumu – EUR 100, par diskvalifikāciju lēmumu pieņem
LBLTehniskā komisija.
11.13. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir zaudējumu, naudas sods atbilstoši
punktam 11.4., ja pie pārkāptā NOLIKUMA punkta nav noteikts citādāk.
11.14. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumu pieņem LBL direktors un LBL
galvenais tiesnesis.
11.
11.1.
11.2.

12.

PROTESTS
Ja Klubs ir pārliecināts, ka oficiālo basketbola noteikumu vai LBL Nolikuma neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas
komandas intereses un ietekmēts spēles rezultāts, un tā neatzīst spēles beigu rezultātu, tam ir tiesības iesniegt
rakstisku protestu.

12.1

PROTESTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

12.1.1. Protesta noformēšanas un iesniegšanas kārtību nosaka oficiālo basketbola noteikumu sadaļa „C – Protesta
iesniegšanas kārtība”. Protesta iesniegšanas gadījumā spēles vecākais tiesnesis un/vai tiesneši un/vai spēles
komisārs 2 (divu) stundu laikā nosūta uz e-pastu kristaps.janicenoks@lbs.lv un agnis.perkons@lbs.lv savus
paskaidrojumus/ziņojumus.
12.1.2. Par protesta iesniegšanu spēles komisārs vai vecākais tiesnesis informē pretinieku Kluba oficiālo pārstāvi (galveno treneri
un / vai Kluba vadības pārstāvi).
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12.1.3. Protestu iesniegušais Klubs divu bankas darba dienu laikā no protesta iesniegšanas brīža veic drošības naudas
pārskaitījumu EUR 700 ( septiņi simti eiro) apmērā uz LBS norēķinu kontu. , - . Protesta apmierināšanas
gadījumā Klubam drošības nauda tiek atmaksāta.
12.1.4. Protests LBL Tehniskajā komisijā tiek izskatīts 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no brīža, kad LBS norēķinu
kontā ieskaitīta drošības nauda.
12.1.5. Netiek izskatīti protesti, kas iesniegti pēc termiņa un/vai par kuriem nav izdarīta attiecīga atzīme spēles
protokolā un/vai par kuriem noteiktajā termiņā nav iemaksāta drošības nauda.
13.

PROTESTU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Protestu iesniegušās Kluba oficiālās amatpersonas ir atbildīgas par protestā iekļautās informācijas patiesumu un
objektivitāti.
13.1.1. Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā no
brīža, kad LBL Tehniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu. Ja Klubs atsauc iesniegto protestu līdz LBL Tehniskās
komisijas lēmuma pieņemšanai, drošības nauda tiek atmaksāta.
13.2. Gadījumā, ja protests netiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.

13.1.

14.

LBL TEHNISKĀS KOMISIJAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

14.1. Tehniskās komisijas lēmumus var pārsūdzēt LBS Apelācijas komisijā.
14.2. Lai sasauktu LBS Apelācijas komisiju, Klubs iemaksā drošības naudu EUR 700 (septiņi simti eiro):
14.2.1. gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda par protesta izskatīšanu Tehniskajā komisijā un
LBS Apelācijas komisijā tiek atmaksāta.
14.2.2. Gadījumā, ja protests netiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
14.3.

LBS Apelācijas komisija Tehniskās komisijas lēmuma pārsūdzēšanas pieteikumu izskata 72 (septiņdesmit divu)
stundu laikā no tā saņemšanas brīža, izņemot gadījumu, ja vairāk nekā puse no komisijas locekļiem neatrodas Latvijā.

15.

ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

15.1.

Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar līgas vadību iekšējā darba kārtībā, vadoties pēc nolikuma
un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, nevis ar masu mediju starpniecību. Sods par pārkāpumu EUR
50.
Nevienam DALĪBNIEKAM (punkts 2.1.) NAV TIESĪBAS izteikt masu medijiem personīga rakstura NEGATĪVAS atsauksmes
par citu DALĪBNIEKU darbu. Sods par pārkāpumu EUR 50.

15.2.
16.

APBALVOŠANA

16.1.
16.2.

LRBL LR čempionāta 1. – 3. vietu ieguvēj komandas tiek apbalvotas ar kausiem.
LRBL LR čempionāta 1. - 3.vietas ieguvēj komandu LBS licencētie spēlētāji un pieteikumā minētie komandas
dalībnieki (20) tiek apbalvoti ar attiecīgo vietu medaļām.
Klubam/komandai, kas izcīnījusi pirmo, otro un trešo vietu – obligāti jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā uzreiz
pēc LBL pārstāvja uzaicinājuma un pilnā komandas sastāvā.
Sods par Nolikuma 14.3. punkta neievērošanu EUR 300.

16.3.

17.
17.1.

NOLIKUMA DARBĪBA
Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz nākamās sezonas nolikuma
apstiprināšanai.
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Latvijas Reģionālās Basketbola līgas izspēles sistēma
DALĪBNIEKU SASTĀVS
Tiks precizēts pēc klubu pieteikumu saņemšanas
1.

REGULĀRĀ SEZONA

2.

IZSLĒGŠANAS TURNĪRS

3.

PLĀNOTAIS TURNĪRA IZSPĒLES LAIKS
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